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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 58

—-Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho do

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra

Borges.

—Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

de Deus Pacheco de Meio Franco.—--

—Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.

-—ATA DA REUNIÃO ANTERIOR—---------—-------- —-—

—Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia sete de dezembro corrente, a

qual foi aprovada, por unanimidade.—--------------———-------—-----—

——--—--—--——ANTES DA ORDEM DO DIA —--—-——-------

—O Sr Vereador Rogério Frias solicitou ao Sr Presidente alguns esclarecimentos

sobre o ponto de situação da habitação do Sr. António Manuel Pacheco do Rego,

residente na freguesia de Santana, neste Concelho.- --—---—-—-—

---A Sra Vereadora Sara aproveitou este período para desejar a todo o elenco

camaráno um santo e feliz Natal e um ano novo com muitos sucessos pessoais e
-—---—--—

---O Sr. Presidente agradeceu e retribui os votos formulados pela Sra. Vereadora

Sara Sousa. —--———-- ——---- —--—-—---—--—----—

—Seguidamente, a restante vereação também expressou idênticos votos de Boas

Festas extensivos a todos os presentes e respetivas famílias.--—--—
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—Relativamente ao pedido de informação formulado pelo Sr. Vereador Rogério

Fnas o Sr. Presidente informou que a Autarquia não podia fazer qualquer

intervenção na moradia, em virtude desta ser pertença da HSN e que só após a

respetiva intemalização neste Município é que poderia avançar com as obras.—-----

—Esclareceu também que as obras a efetuar na moradia em questão eram para

corrigir uma intervenção efetuada pelo anterior executivo

---AGRUPAMENTO 1300 DA PEDREIRA - AGRADECIMENTO—

---Presente uma carta do Agrupamento 1300 da Lomba da Pedreira, agradecendo o

apoio que foi prestado por esta Câmara Municipal àquele agrupamento, no decurso

do corrente ano. -—---------------

—A Câmara tomou conhecimento.— —----——------—-—--------— —

---CHEFE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS

AÇORES - ENVIO DE MOÇÃO/AGRADECIMENTO-. ---—-----

—-Presente o ofício número dois mil seiscentos trinta e quatro, de três de dezembro

corrente, da Chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional dos Açores,

agradecendo o envio da Moção, aprovada na reunião ordinária desta Câmara

Municipal realizada em vinte e seis de outubro último.-------------——-——----——

—A Câmara tomou conhecimento.

---SERVIÇO COORDENADOR DOS TRANSPORTES TERRESTRES —

PERCURSOS DOS TRANSPORTES PÚBLICOS—-———

-—Presente o ofício número oito mil duzentos e trinta e nove, de quatro de

dezembro corrente, do Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres,

informando que após consulta à Empresa Caetano Raposo & Pereiras, Lda. —

concessionário do transporte coletivo de passageiros da zona deste Concelho,

propõe que as carreiras com partida do Nordeste e destino à Ribeira Grande/Ponta

Delgada, a realizar de manhã (saída da Vila às 6:45 horas) passem a ser efetuadas

segundo o itinerário da carreira realizada às 2 a feiras, as quais continuam a efetuar
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passagem nas freguesias abrangidas pelo itinerário até à Ribeira Grande e, após

breve paragem no terminal rodoviário, passam a efetuar itinerário direto pela via

rápida Ribeira Grande/Ponta Delgada com destino a Ponta Delgada (Marginal e

---A Câmara deliberou, por unanimidade concordar com a proposta apresentada,

bem como informar o referido serviço da nossa concordância.

—Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57 ° da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro.

---HEITOR JAIME PEREIRA DE MEDEIROS - REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE

CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE UM SNACK-BAR E DE UM APARTAMENTO

TURÍSTICO NA RIBEIRA DOS CALDEIRÕES ——----

—Presente um requerimento datado de dez de dezembro corrente, apresentado por

Heitor Jaime Pereira de Medeiros, residente na Rua Direita, n.° 1 freguesia da

Achadinha, deste Concelho, na qualidade de procurador de João Manuel de Meio

Garcia, cessionário da exploração de um snack-Bar e de um apartamento turístico

sitos na Ribeira dos Caldeirões, solicitando a revogação do contrato celebrado

entre ambas as partes, a partir de um de janeiro do próximo ano, em virtude do

reduzido negócio da exploração e que irá implicar futuramente o incumprimento nos

pagamentos das rendas.—------—----

---A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a revogação do contrato de cessão

de exploração de um snack Bar e de um apartamento turístico sitos na Ribeira dos

Caldeirões, considerando a reduzida faturação alegada pelo cessionário,

salvaguardando assim a posição de ambas as partes e evitando o incumprimento

do contrato, a mora no pagamento das rendas e permitindo a libertação do espaço

para que esta autarquia possa ceder a terceiro a sua posterior exploração.

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
— —--— —
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---ROBERTO CARLOS RESENDES BORGES — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA—-------

—-Presente o processo com a referência GSE-CRE 2259/2015, de nove de

dezembro corrente, titulado por Roberto Carlos Resendes Borges, residente na Rua

do Outeiro, n.° 24-A, freguesia de São Pedro de Nordestinho, Concelho do

Nordeste, relativo ao pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da atividade

pecuária de um edifício de apoio à exploração bovina, situado no lugar da Lazeira,

da referida freguesia, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei

n.° 165/201 4, de 5 de novembro. ----———------—------- -

-—A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 870 m2, onde tem um

pavilhão, de um só piso, com 661,45 m2 de área total de construção ao qual

acresce um nitreira (fossa estanque) com 51 m~ e conta com 100 animais com mais

de seis anos de idade e está identificada como uma atividade pecuária de Classe

1. — ———————————————————————————————————————————————————————.-———————

---A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta —

Mafalda Vicente, datada de nove de dezembro corrente, a qual faz parte integrante

do presente processo.

---A Câmara depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade, o

seguinte:----------- —----—--—-—-----—------

---1. Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4 alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:

---Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuária;—--—------ ——----—--- —----—-—---—---—-—-----—

---A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica um aumento

gradual da faturação nos últimos dois anos;——--------------------------------—----—----—

---A manutenção de um posto de trabalho;---- —------—----

---A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;—------
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—-Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.—-----—-—-----—--

---2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto no artigo 28.°, n.° 1 alínea a) da Lei n°75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina nos termos do disposto

no artigo 5.°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis;—-----—

—3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n ° 3 do artigo

57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.-----—----—--------------—-------—----------

—JORGE ALBERTO MEDEIROS CORREIA — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA—

—Presente o processo com a referência GSE-CRE 2286/2015, de quinze de

dezembro corrente, titulado por Jorge Alberto Medeiros Correia, residente na Rua

da Autonomia, n.° 19, freguesia e Concelho do Nordeste, relativo ao pedido de

emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse

público municipal na regularização da atividade pecuária de um edifício de apoio à

exploração bovina, situado no Caminho do Almagre, na referida freguesia, nos

termos do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de

—A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 11,99 hectares, com

uma edificação de um só piso, com 630 m2 de área de implantação e construção

que inclui: sala de ordenha, parque de espera, sala de leite, viteleiro e garagem.—-

—-Trata-se de uma exploração agrícola semiextensiva com um efetivo inferior a 120

CN (cabeça animal) e está identificada como uma atividade pecuária de Classe 2.—-

---A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta
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Mafalda Vicente datada de dezasseis de dezembro corrente, a qual faz parte

integrante do presente processo.-—--——--—-----—---—------------—-

—-A Câmara depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade, o

seguirite:—---—-------------—--------------------—-----------------------—----------- —-——

—1. Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4 alínea a)

do Decreto-Lei n° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:---------—-

—Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuária;——-—-—--—--—---———--—--—--———----————---—---------—-—---—-----——

—A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica um aumento

gradual da faturação nos últimos dois anos;-

-—A manutenção e a criação de um posto de trabalho;-

-—A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;———-——

-—Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.————-—-————-—-——--—--—-——-

—-2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina nos termos do disposto

no artigo 5.°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis; —

-—3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo

57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

---ANTÓNIO MANUEL SOUSA LOPES — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA——-----
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—Presente o processo com a referência GSE-CRE 2275/2015, de onze de

dezembro corrente, titulado por António Manuel Sousa Lopes, residente na Rua das

Almas de Baixo, n.° 4, freguesia de Lomba da Fazenda, Concelho do Nordeste,

relativo ao pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade

pecuária de um edifício de apoio à exploração bovina, situado no lugar do

Tabuleiro, na referida freguesia, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do

Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro.--------------—-—----------------—--—---------

—A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 42 hectares,

constituída por várias edificações: um armazém com sala de ordenha com 125 m2,

um estábulo para criação de animais com 66 m2, parque de alimentação com

225m2 e uma fossa estanque (nitreira).—----

—Trata-se de uma exploração com um efetivo de noventa animais com mais de

seis meses de idade e está identificada como uma atividade pecuária de Classe 1

---A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta

Mafalda Vicente, datada de dezasseis de dezembro corrente, a qual faz parte

integrante do presente processo. —-------—-------—--—----------------—

—A Câmara depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade, o

seguinte: ------------— —---------—-------------------- —

—1. Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4 alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:--

—Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuária; ————-----------------------—---———-—-—------

—A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica uma faturação

positiva nos últimos dois anos;—---------- ——-—-— —

—-A manutenção de um posto de trabalho; —---- ----—

—A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei face ao impedimento em sede de PDM;-—

-—Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da
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Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.----— —--------

---2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina, nos ternos do disposto

no artigo 5.°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de doís mil e dezasseis;-——-—--

—3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n ° 3 do artigo

57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.

—JACINTO MANUEL DE MEDEIROS RAPOSO — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA—----—

—Presente o processo com a referência GSE-CRE 2273/2015, de onze de

dezembro corrente, titulado por Jacinto Manuel de Medeiros Raposo residente na

Travessa da Vila Nova, n.° 10, freguesia de Santo António de Nordestinho,

Concelho do Nordeste, relativo ao pedido de emissão de certidão de deliberação

fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na regularização

da atividade pecuária de um edifício de apoio à exploração bovina, situado no lugar

da Quinta da Fonte, na referida freguesia nos termos do disposto no n 04 do artigo

5.° do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro.———------------------—-—-———--—

-—A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 27 hectares e é

constituída por um pavilhão, com apenas um piso e 105,00 m2 de área total de

construção ao qual acresce uma nitreira (fossa estanque) com 54 m um parque de

alimentação com 300 m2 e uma zona de espera para ordenha com 40 m2.

—-Trata-se de uma exploração com um efetivo de cinquenta e nove animais com

mais de seis meses de idade e está identificada como uma atividade pecuária de

Classe 1.-----——-—----------- — -_-_--__

—-A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta
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Mafalda Vicente, datada de dezasseis de dezembro corrente, a qual faz parte

integrante do presente processo.— ----——-------—---—----————-—------

-—A Câmara depois de analisar o presente pedido deliberou por unanimidade, o

seguinte: — —--——---- — —--------------------

—-1. Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4 alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:

-—Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuária;----———-- —

-—A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica uma faturação

positiva nos últimos dois anos;—-—-—-—-—------

—A manutenção de um posto de trabalho;— ———--—------—----—--—- —

—A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;----———

—Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.

—-2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina, nos termos do disposto

no artigo 5.°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis;

-—3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo

57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.----——--——-----— —-— ——

—-JOSÉ CARLOS MEDEIROS CORREIA — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA
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---Presente o processo com a referência GSE-CRE 2297/2015, de dezasseis de

dezembro corrente, titulado por José Gados Medeiros Correia, residente na Rua

das Courelas de Baixo, n.° 2, freguesia e Concelho do Nordeste, relativo ao pedido

de emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do

interesse público municipal na regularização da atividade pecuária de um edifício de

apoio à exploração bovina, situado no lugar do Espigão, freguesia de São Pedro de

Nordestinho nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.°

165/2014, de 5 de novembro.—-------

—A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 34 hectares à qual

acresce uma área de 11 hectares para a sementeira de milho e é constituída por

dois edifícios distiritos:—------

—a) Pavilhão com 1018,46 m2de área total de construção e de implantação;

—b) Pavilhão com 1093,12 m2de área total de construção e de implantação.---------

-—Trata-se de uma exploração com um efetivo de duzentos e trinta animais com

mais de seis meses de idade e está identificada como uma atividade pecuária de

Classe 2. — —---— —-----— —-------—--——----———-------—----— —

—-A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta

Mafalda Vicente, datada de dezasseis de dezembro corrente, a qual faz parte

integrante do presente processo.—-----———--------—----.-——-—--— ~

---A Câmara depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade, o

seguinte:---— ——-—----——--—-------------------------------—------------— ——

-—1 Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4, alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:—

—-Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuána;——--———-—-—— —-—--— ----—-

-—A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica um aumento

gradual da faturação nos últimos dois anos;-— —------— ——

—-A manutenção de quatro postos de trabalho;--—-— —— — ——

—-A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;--——-
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—Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.——-—

—2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina, nos termos do disposto

no artigo 5°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis;————

—3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo

57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro. --——-------—-—

---NUNO ÁLVARO REGO SOUSA - PEDIDO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO

FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO

MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA

---Presente o processo com a referência GSE-CRE 2299/201 5, de dezasseis de

dezembro corrente, titulado por Nuno Álvaro Rego Sousa, residente na Rua Nova,

n.° 38, freguesia da Achada, Concelho do Nordeste, relativo ao pedido de emissão

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da atividade pecuária relativo a um edifício de apoio à

exploração bovina, situado no lugar do Lenho, da referida freguesia, nos termos do

disposto no n.° 4 do artigo 5•0 do Decreto-Lei n.° 165/201 4, de 5 de novembro.------

—A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 25 hectares e é

constituída por um pavilhão com um piso e com a área de construção de 116,45 m2,

ao qual acresce um parque de alimentação com 255 m2 e uma trincheira para
armazenamento de alimentos para os animais.—------—---————-

-—Trata-se de uma exploração com um efetivo de setenta animais com mais de seis

meses de idade e está identificada como uma atividade pecuária de Classe 1. —

---A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta

Mafalda Vicente, datada de dezasseis de dezembro corrente, a qual faz parte
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integrante do presente processo.---------------------

---A Câmara depois de analisar o presente pedido, delíberou por unanimidade, o

seguinte:—------— ----—------------------------ —-—----------------__ —

---1. Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4, alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:——-------

—Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

—A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica um aumento

gradual da faturação nos últimos dois anos;

—A manutenção de dois postos de trabalho;------——-------

—-A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;—--------

---Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.— —--—--—------------—--— ——

-—1. Solicitará Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina, nos termos do disposto

no artigo 5•0, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis; —

-—3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n ° 3 do artigo

57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.— —

---HEITOR JAIME PEREIRA MEDEIROS — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA—

-—Presente o processo com a referência GSE-CRE 2298/201 5, de dezasseis de
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dezembro corrente, titulado por Heitor Jaime Pereira Medeiros, residente na Rua

Direita, n° 1, freguesia da Achadinha, Concelho do Nordeste, relativo ao pedido de

emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse

público municipal na regularização da atividade pecuária de um edifício de apoio à

exploração bovina, situado no lugar do Columbreiro, da referida freguesia, nos

termos do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de

novembro- -—--------——--------—----—------- —

---A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 16 hectares e é

constituída por um parque pavimentado descoberto com as seguintes áreas: zona

de ordenha com 19,25 m2; zona de alimentação com 296,80 m2, zona para

isolamento dos animais com 18,40 m2; fossa estanque (nitreira) com 17,50 m2.-------

---Trata-se de uma exploração com um efetivo de cinquenta e dois animais com
mais de seis meses de idade e está identificada como uma atividade pecuária de

Classe 1.— -—-----—---------- — —----—-----

—-A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta

Mafalda Vicente, datada de dezasseis de dezembro corrente, a qual faz parte

integrante do presente processo. —---—---------

---A Câmara depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade, o

seguinte—-—-----—

---1 Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4, alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:— —-

—-Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuária;---—---—---— ——------------— —----—-—

---A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica um aumento

gradual da faturação nos últimos dois anos;-— —--—-——-----—--——

—-A manutenção de um posto de trabalho;— — — —-—

—-A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;-—--—-—--

—Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da
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Assembleia Municipal, sob proposta da Cãmara.—-------------------—---------.-

---2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.° 75/201 3, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração boviria, nos termos do disposto

no artigo 5.°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis;—---—

---3. Mais deliberou, por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo
570 da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro ——-—--—---—-------

—MANUEL MONIZ CORREIA — PEDIDO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO

FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO

MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA----------—------—---

—Presente o processo com a referência GSE-CRE 2302/2015, de dezasseis de

dezembro corrente, titulado por Manuel Moniz Correia, residente na Rua Nova n.°

11, freguesia da Salga, Concelho do Nordeste, relativo ao pedido de emissão de

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da atividade pecuária relativo a um edifício de apoio à

exploração bovina, situado no lugar do Descampado, da referida freguesia nos

termos do disposto no n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de

novembro.—--—-------------------------------—---------------------------------

---A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 35 hectares e é

constituída por um pavilhão com um piso e com a área de construção de 93 m2, ao

qual acresce um parque de alimentação com 372,26 m2 e uma fossa estanque

(nitreira) com 153 m2.—--------- —------—-----------------------------------

---Trata-se de uma exploração com um efetivo de sessenta e cinco animais com

mais de seis meses de idade e está identificada como uma atividade pecuária de

Classe 1. —---—--— — — —-------------- —

---A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta

Nordeste, 21 de dezembro de 2015
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Mafalda Vicente, datada de dezasseis de dezembro corrente a qual faz parte

integrante do presente processa.— — —------—----——-—----------— —-

—-A Câmara depois de analisar o presente pedida, deliberou por unanimidade, o

seguinte:- ----

—1. Propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do referido edifício

de apoio à exploração bovina, nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4, alínea a)

do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, considerando o seguinte:------------

—-Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

—-A relevância sócio - económica da exploração, onde se verifica um aumento

gradual da faturação nos últimos dois anos;—-----------------

—A manutenção de dois postos de trabalho;-—--—--—-----------------——--—--——-

—A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer

no âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;—---------

—Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade

coordenadora carece de declaração de interesse público municipal por parte da

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara.—-—-----—---------

—2. Solicitar à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária,

nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, para efeitos de deliberar o reconhecimento de interesse público

municipal na regularização da referida exploração bovina nos termos do disposto

no artigo 5.°, n.° 4, alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando que o prazo com caráter extraordinário concedido para regularização

da situação, termina no próximo dia dois de janeiro de dois mil e dezasseis.-—--—--—

—-3. Mais deliberou por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta

para efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo
57•0 da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.—--—— —--— —----—--—

—-INSTÂNCIA LOCAL — SECÇÃO CIVEL DA RIBEIRA GRANDE -

SENTENÇA/GEDERNOR — CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

DESPORTIVOS, RECREATIVOS E TURISTICOS DO NORDESTE, S.A.

Nordeste, 21 de dezembro de 2015
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-—Presente a sentença proferida em dez de dezembro corrente, relativo ao

processo de insolvência da GEDERNOR — Construção de Equipamentos

Desportivos, Recreativos e Turísticos do Nordeste, S.A. e à impugnação das listas

dos credores reconhecidos, apresentada pelos Irmãos Cavaco, S.A., requerendo

que seja considerado reclamado e reconhecido o seu crédito garantido sobre a

insolvente, no valor de € 3.975.988,05.-

-—A Câmara tomou conhecimento

-—PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO — TELEASSISTÊNCIA PROJETO

ISOLAMENTO ZERO—— — —-—-——--—--—-----—-—-----—-- ——

—Presente o protocolo referenciado em epígrafe, a celebrar entre esta Câmara

Municipal e a Fundação Portugal Telecom, o qual tem por objeto a realização

conjunta de um projeto de teleassistência, designado “Isolamento Zero”,

direcionado para idosos residentes neste Concelho, economicamente carenciados

e em situação de emergência ou isolamento, definindo os termos e condições em

que ambas as partes comparticiparão os custos do projeto - —---

-—A Câmara, deliberou, por unanimidade concordar com o referido protocolo.————-

-—GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/LISTA ORDENADA DAS

PROPOSTAS SUBMETIDAS A VOTAÇÃO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior,

Anabela Medeiros cujo conteúdo a seguir se transcreve:—---—-—-------——-------——

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, informo V. Exa. que após a

votação das propostas finalistas que decorreu no âmbito do Orçamento

Participativo de Nordeste, foi elaborada lista ordenada das propostas mais votadas

submetidas a votação (anexo), para apresentação pública, nos termos do n.° 1 e 2

do artigo 16.° do Regulamento do Orçamento Participativo de Nordeste.—————-—

—-Nestes termos e atendendo a verba definida para o Orçamento Participativo

2015, de acordo com o n.° 3 do artigo 16.°, do mencionado regulamento, será de

incorporar na proposta do Orçamento do Executivo Municipal, as duas propostas

mais votadas nomeadamente a realização de Noites de Verão, no Centro da Vila
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de Nordeste e a realização de um curso de Formação Pedagógica In ia e

Formadores”

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo ao orçamento previsto, aprovar

as duas primeiras propostas mais votadas.——--------—-——

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL — PAULA ZITA DE

MEDEIROS PEREIRA FURTADO-------——-—-—------ —-— —--— —-

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior,

Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

-—“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que

a munícipe Paula Zita de Medeiros Pereira Furtado, requereu apoio destinado à

resolução da sua situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo

Municipal de Emergência Social de Nordeste.—-——-----—----—----——--------—-

—-O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento.—---—-————--——----————--—----———----------------------
—A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do

n.° 2, do artigo 2.° do referido regulamento.————-

—-Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Paula, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a minorar a situação de carência económica

da família. Este apoio deverá ser atribuído sob forma temporária, no montante de €

650,00 (seiscentos e cinquenta euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do

mencionado Regulamento, destinado ao apoio no pagamento de parte do valor em

dívida em mercearia da freguesia, cujo montante total é de €1 210,68 (mil duzentos

e dez euros e sessenta e oito cêntimos) de acordo com o documento comprovativo

da referida despesa, em anexo.— —---- ——-—-- —— —
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Página 17de27



3, —

Câmara Municipal do Nordeste

—-A munícipe fica obrigada á apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina, sendo que a não

apresentação deste documento condiciona o pagamento da prestação seguinte.”---

—A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido o apoio, nos termos

propostos na presente informação e ao abrigo do Fundo Municipal de Emergência

SociaL--—

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - OLGA MONIZ

CABRAL SOARES---—--.----------------— ———---—-----—---

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior,

Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se transcreve:--——--—-------------——-—----

-—“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que

a munícipe Olga Moniz Cabral Soares, requereu apoio no seguimento das

calamidades ocorridas na madrugada do dia três, do passado mês de setembro,

prevista no Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de Nordeste.—

—-A munícipe reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7° do mesmo regulamento.-----------—--------------——--—-----—-—----—----------—-—---

-—Após uma análise detalhada à situação da Sr.a Olga, verifica-se que tanto o

imóvel como o seu recheio (móveis e eletrodomésticos) foram fortemente afetados

pelas intempéries que ocorreram na madrugada do dia três de setembro do

corrente ano, tendo a munícipe beneficiado de apoio do ISSA como forma de

minimizar os custos associados aos estragos provocados. No entanto, e atendendo

que o apoio não foi suficiente para melhorar a situação da munícipe, julgo que a

mesma deverá beneficiar do presente apoio. Este apoio deverá ser atribuído sob

forma pontual, no montante de € 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros), nos

termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento, destinado á aquisição

de máquina de lavar roupa, de acordo com pró-forma que se anexa. —--—

-—A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o
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montante atribuido foi aplicado para o fim a que se destina, sendo que a não

apresentação deste documento obriga à devolução do montante apoiado.”

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido o apoio, nos termos

propostos na presente informação e ao abrigo do Fundo Municipal de Emergência
— —------—-—-----------------—-----—

—GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE —--—-— —

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior,

Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve:-

—“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise

das candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.—-----

-—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada

reúne as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo

processo de candidatura encontre-se devidamente instruído, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n 04 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.—--—--———--—------—--

—Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre €200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:-—---—----——---—------------

-—a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família;

—-b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais

filhos independentemente do escalão que lhe for atribuído;———-——---—--————----——

—c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão
—-—--—-—

—-O artigo 4.°, no seu n.° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar

a quantia de € 50,00 (cinquenta euros), cedido pela Câmara Municipal de Nordeste,

adquirido no comércio local, e composto de produtos de natureza variada,

adequados a crianças até aos doze meses.— — —-— ——
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—Assim temos:---———-----—-——--—-------—

—Maria Madalena Abreu de Medeiros - € 300,00 (trezentos euros);

—Carina Paula Medeiros Teves Soares- € 50,00 (cinquenta euros).”

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir os referidos apoios, nos termos

propostos na presente informação e ao abrigo do Regulamento de Incentivo à

NataIidade.——-—-—-—--———--------—----——----~--—------—---- —

—GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÃO DE APOIO À
RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA---—— —----—---———

-—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior,

Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve:-—

—“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que

Álvaro Pimentel Medeiros, residente na Rua do Valverde, n.° 19, freguesia de

Santana, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoios à Habitação, destinado às obras de beneficiação da sua moradia.—-——

-—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.°1 da cláusula 4Y, do

mencionado regulamento.-—-—— —--——— --

—-Estamos perante um agregado familiar composto por 4 elementos, o casal e dois

filhos, cuja subsistência depende do rendimento do trabalho do Sr. Álvaro, como

trabalhador independente (pedreiro).——

—Atualmente a família reside em moradia própria, contudo esta necessita de obras

de beneficiação de acordo com os trabalhos referidos no orçamento em anexo, no

montante de €2 020,00 (dois mil e vinte euros).——---———-----——-————————-—-—

-—Após análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3~a do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal.—— —-————-——————-— ——— ——

—-Deste modo, estudado e analisado o processo, o GAS considera importante a

atribuição de apoio no valor de € 1 50000 (mil e quinhentos euros), destinado à

aquisição de materiais para obras de beneficiação da habitação objeto de

candidatura, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do agregado.”—-----
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—-A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido apoio, nos termos

propostos na presente informação.—-----—-----------------------———-------------------—----

—GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA — INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE

APOIO AO MELHOR ALUNO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO NORDESTE-----—

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Secretária de

Apoio à Presidência, informando na sequência do pedido de apoio da Direção da

Escola Profissional do Nordeste os montantes dos orçamentos referentes ao

fornecimento de um IPAD a atribuir ao melhor aluno da Escola Profissional do

Nordeste.-———-—-————~—-—-——————-—-——--——--—-—--—~—-—————

-—A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade adjudicar à

InforNordeste, S.U. Lda. o fornecimento do referido equipamento pelo valor de €

279,00, por ser a proposta de mais baixo preço.—-—

-—PROPOSTA- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS—— ——-— —--—-

—-Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:——--——-------—--—--——--—-------—-—

—“Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33.° da

Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro compete à Câmara Municipal apoiar atividades

de natureza social, cultural, educativa desportiva, recreativa ou outra de interesse

parao municipio;—--——---—-——-------——--------——---—-——-—-———-------

—Considerando a existência nesta Autarquia de Regulamentos para Apoio às

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de

Nordeste, para a Mobilidade e Intercâmbio Cultural e para as Atividades
——--—--———--—---—-———-—------ —

-—Considerando que foram recebidas diversas candidaturas das coletividades que

pretendem beneficiar de apoios, no âmbito dos já referidos Regulamentos, a saber:

-—AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS

COLECTIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO E

SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE—-—---

---Orquestra Ligeira do Nordeste —— — ——

—-Esta Associação solicita apoio para despesas de funcionamento, considerando o
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papel desta Associação na formação musical e de um modo especial dos nossos

jovens, propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 800,00 (oitocentos

euros).—------------------------------------—--—-------------

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1342 - Santo António de
—--- — —----—--------

---Este Agrupamento solicita apoio para concretizar o Plano de Atividades,

aquisição de fardamentos, tendas e outros utensílios propõe-se a atribuição de um

apoio para desenvolvimento do programa de atividades, no valor global de €150,00

(cento e cinquenta euros), considerando que o Agrupamento de Escuteiros se

encontra instalado em edifico cedido pela Câmara Municipal, não tendo encargos

comáguaeluz. —------------—------------------——----—---—-—--------—-—------

---Centro Padre Jacinto Amaral— —---------- —--—--— —------—

—Este Centro pede apoio para cobrir as despesas normais de funcionamento,

nomeadamente, funcionamento do Espaço TIC, manutenção de Biblioteca,

realização de Exposição de Artesanato e Presépio e despesas com a conservação

do edifício.—-----------— —--------------------------------------——-------—----

---Considerando que o Centro Sociocultural Padre Francisco Jacinto Amaral é uma

entidade sem fins lucrativos e desenvolve atividades de interesse para a população,

propõe-se a atribuição de um subsídio para despesas de funcionamento no valor de

€ 300,00 (trezentos euros).---— ——--------—---—-----------—---—------- —--- —

---Nordeste Jovem —--—— ——---------- — — —

---Esta Associação solicita o apoio para colaborar na organização das Festas do

Concelho, nomeadamente a contratação de grupos musicais, realização do III

Fórum da Saúde do Nordeste, realização de atividades culturais e apoio ao

Desporto Adaptado. Deste modo, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€ 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), a pagar mediante a apresentação dos

respetivos comprovativos de despesa. — —-----— —---- —

---Associação Jovens Ser Diferente

---Solicita apoio para o desenvolvimento de várias ações, em parceria com os

diversos grupos de jovens do concelho, nomeadamente a Recriação da Moagem do

Milho, fim-de-semana da juventude e pequenas representações teatrais propõe-se

a atribuição de um apoio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).--------- —

Nordeste, 21 de dezembro de 2015

Página 22 de 27



~ç ;t.

e ____

Câmara_Municipal do Nordeste

-—AO ABRIGO DO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS—----

—Associação de Veteranos de Nordeste— ——----—

—Solicita apoio para a realização de um Fórum do Desporto Federado, formação,

ações de solidariedade para incentivar a prática do exercício físico visando a

promoção de hábitos saudáveis na comunidade e desenvolvimento de atividades

culturais e recreativas para ocupação de tempos livres da população, propõe-se a

atribuição de um apoio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) para

realização das referidas atividades.———-—-—-------——-------—-—--—--———————----—-

—Achada Futebol Clube———--—-—--——————----—-------—------—----—----

—Solicita apoio para diversos escalões, na modalidade de futsal, sendo um sénior

masculino, e três de formação: júnior feminino A, júnior B e júnior D e ainda a

realização do 1 torneio “Caldeirões Futsal Cup.-------————-

—Atendendo ao maior número de atletas em formação no clube e consequente

aumento das despesas.————---—-——--——-—-—-----—--—---—————---——--——----————

—Atendendo ao facto de ser uma aposta do município o desporto federado

feminino, valorizando assim o aumento do número de praticantes do sexo feminino

—-Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 5.600,00 (cinco mil e

seiscentos euros).—-----—-------------—-----—-———----—-------—------—---------—--—————-

-—No final da presente época 2015/2016, propõe-se ainda um acréscimo de €

1.000,00 (mil euros) caso sejam vencedores do campeonato de S. Miguel.

-—Clube União Desportiva de Nordeste———--—-------- —-—---------

-—Pretende apoio para as atividades da época desportiva 2015/2016, com a

modalidade de futebol nos seguintes escalões: séniores, iniciados, infantis,

benjamins e traquinas, num total de 85 atletas, propõe-se a atribuição de um apoio

no valor de - € 14.500,00 (catorze mil e quinhentos euros). No final da presente

época 2015/2016, propõe-se ainda um acréscimo daquele valor, no caso de se

verificar as seguintes situações:——------------— —-—-----—--—-

—EscalãoSénior— —------ — —— —----

---Pela subida de Divisão no campeonato de S. Miguel — € 10.000,00 (dez mil

euros);-——----—---—----—---————-——--— —-——-— — —--—

—-Pela obtenção do 2.° e 30 lugar -€3.000,00 (três mil euros).-——-—-
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—Escalão formação Iniciados/juvenis e Juniores-------------------------

---1 .° lugar no Campeonato de Ilha -€2 000,00 (dois mil euros).——---------

—No caso de aprovação do apoio financeiro a conceder às Associações cujas

candidaturas ainda não se encontrem devidamente instruídas deverá o respetivo

pagamento ficar condicionado à apresentação da documentação em falta.

-—A análise dos pedidos de apoios teve em conta a respetiva candidatura, instrução

do procedimento, o dinamismo evidenciado pelas respetivas agremiações e

atividades levadas a cabo. Foi ainda tido em conta a presente conjuntura de

contenção e redução de despesas e ainda a prática habitual do Município em

termos de igualdade face a pedidos similares.

—O valor global dos apoios propostos é de € 70.350 00 (setenta mil trezentos e

—Este valor e os anteriormente atribuídos cumprem a regra contida na Iniciativa 4

do Plano de Saneamento Financeiro relativo ao empréstimo para saneamento

financeiro contraído por este Município, o qual impõe o congelamento do aumento

de apoios atribuir a terceiros, durante o período de vigência do aludido empréstimo,

tendo em conta que no ano de ano de 2007 (ano do empréstimo do saneamento

financeiro) os apoios deliberados foram no montante global de €265.013,53.

—-No que se refere ao PAF, poderá dizer-se que até à data a autarquia está a

cumprir o saldo global. —-----------—--—------

—-Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis.”—-

—-A Câmara tomou conhecimento da presente proposta e procedeu à sua votação

na globalidade, com exceção de um dos apoios, pelo facto de haver membros deste

Órgão que têm interesse nos mesmos tendo a proposta sido aprovada por

unanimidade.—------——---------—--—------------—— ———----

—-Seguidamente, passou-se à votação do apoio a conceder à Associação de

Veteranos de Nordeste sem a presença dos membros que se encontram impedidos

de nelas participar, nos termos do disposto no artigo 69° n° 1 alínea a) e artigo 70.°

do Decreto- Lei n.° 4/201 5, de 7 de janeiro, designadamente o Sr. Presidente da

Câmara e o Vereador Luís Dutra por pertencerem à Direção da referida

Associação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade——
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-—Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n ° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro. — ——-----—--—--———----—--—---—-----—-——--—-—-—-———

~cL~

—PROPOSTA — ALTERAÇÃO DO ARTIGO 15.° DA TABELA DE TAXAS E

OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO--—------- — —-----—--——— —

—Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:—----——--——--—-----———-—---—---

—“Considerando que:-—-————--—-———---————-----——-—-

-—Os valores das taxas municipais constantes da Tabela de Taxas e Licenças e

Outras Receitas do Município do Nordeste, são atualizadas anualmente com base

na evolução do índice de preço ao consumidor;—-——--—-—------—-—-—-——----—-—-—

—Os valores a cobrar pela utilização do Parque de Campismo, são preços e não

taxas;---—-—--—-----—--—------—-—-———---———--—--—---—---——------——-————--—---—-——

-—Os preços a cobrar pela utilização do Parque de Campismo, constam do próprio

Regulamento do Parque de Campismo.———--——-—

—Proponho a alteração do artigo 15.° da Tabela de Taxas e outras Receitas do

Município do Nordeste, passando o referido artigo a ter a seguinte redação:——

——-CAPÍTULO V — Instalações Públicas Desportivas, de Recreio e Cultura --

——Artigo 15.° Parque de Campismo-

a aplicar são os previstos no Regulamento do Parque de—1. Os preços

—A Câmara deliberou, por unanimidade submeter a apreciação pública a Alteração

do artigo 15.° da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Nordeste,

para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de

publicação no Diário da República, em cumprimento do disposto no artigo 100.° e

101.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.°

4/2ol5de7dejaneiro.--———-—--—---——-—-— —

-—Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao Presidente da

Câmara Municipal, Praça da República 9630-141 Nordeste, dentro do período atrás

referido.-----———--—--—-—---— —-—--—-———--————--——-—-—--——
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—PROPOSTA — AUrERAÇÃO DO ARTIGO 36.° DA TABELA DE TAXAS E

OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO — —---------—----—------

—-Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:—-—-----—------------------------—

—-“Considerando que:—

—Os valores das taxas municipais constantes da Tabela de Taxas e Licenças e

Outras Receitas do Município do Nordeste, são atualizadas anualmente com base

na evolução do índice de preço ao consumidor;-

—-Na Tabela de taxas e Outras Receitas do Município de Nordeste, consta uma

taxa a cobrar pelo bilhete de acesso a recintos de espetáculos promovidos pela

Câmara Municipal de Nordeste;

—O valor a cobrar pelo bilhete de acesso a recintos de espetáculos promovidos

pela Câmara Municipal, é um preço e não uma taxa.——-——-——------—------—-————

-—Proponho a alteração do artigo 36.° da Tabela de Taxas e Outras Receitas do

Município do Nordeste, passando o referido artigo a ter a seguinte redação:——-——-

—-----CAPÍTULO XX — ESPETÁCULOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO-———-—

—-——Artigo 36.° Espetáculos promovidos pela Câmara Municipal de Nordeste—---—

—1. Bilhete de acesso a recintos de espetáculos promovidos pela Câmara

Municipal de Nordeste (por exemplo, as Festas do Concelho de Nordeste em julho)

—-porpessoaepordia 5,00€

—-Sobre o preço incide desconto de 25% para portadores de:——-— ———-—

—-Cartão Interjovem;—-—----—--—--—--—--——--——----—-—-

—-Cartão de Estudante.————-——----—---—--———-———--———

—Estão isentos de pagamento:——-— ———--——--—————----——

-—Criançasatéaosl2anos;-- —

---Cartãodarvidaaosanos.—--—— —----—-—— —-—--—— —

---2. O preço dos bilhetes, para espetáculos com excelente qualidade, poderá ter

valor diferente, sendo definido e fundamentado, caso a caso, pela Câmara

Municipal de Nordeste.—--------—---—----——-———-—--—-----—----———---—--—---

-—A Câmara deliberou, por unanimidade submeter a apreciação pública a Alteração

do artigo 36.° da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Nordeste,

para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de
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publicação no Diário da República, em cumprimento do disposto no artigo 100.0 e

101 ° do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.°

4/2olsde7dejaneiro. —--- —--------

---Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao Presidente da

Câmara Municipal, Praça da República 9630-141 Nordeste, dentro do período atrás

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:—----.-------

—Aprovação de Alterações Orçamentais------——---—-—--—-------------—--------—-------

—Foi aprovada a 20Y alteração ao Orçamento da Despesa de 2015, no valor de €

32.160,00 (trinta e dois mil cento e sessenta euros) e a 16 a alteração às Grandes

Opções do Plano, no valor de € 10.000,00 (dez mil euros)

---A Câmara tomou conhecimento.-----------------——----------------------------------------

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —--------

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia quinze de dezembro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era: —

---Operações Orçamentais - € 1.674.605,23 (um milhão seiscentos setenta e quatro

mil seiscentos e cinco euros e vinte e três cêntimos); ——---—-—- —--—

---Operações não Orçamentais -€38.186 03 (trinta e oito mil cento e oitenta e seis

euros e três cêntimos). — —-------------—--— —-----------------

—E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e quinze minutos, foi

declarado em nome da Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, J?tOsv.~c
~ Q’LU.,~- dL jVuJ~~ ~~~que a redigi e subscrevi.
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